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Introdução 

 

O planejamento educacional no Brasil tem suporte no dispositivo constitucional que 

prevê lei que estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino visando à erradicação do analfabetismo; à universalização do 

atendimento escolar; à melhoria da qualidade do ensino e o estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, 

conforme artigo 214 da Constituição Federal. O texto constitucional remete a uma concepção 

de plano que ultrapassa uma gestão governamental, portanto um horizonte para o setor que 

expresse política menos conjuntural para enfrentar os problemas que dificultam a garantia do 

direito à educação. 

O processo que envolve o planejamento educacional no Brasil nos últimos anos tem 

como marco importante a realização das conferências de educação, que aconteceram desde 

2009. Essa experiência, que abrangeu etapas preparatórias de âmbito municipal, intermunicipal 

e estadual, com a culminância em Conferências Nacionais de Educação (CONAE), realizadas 

em 2010 e 2014, foi importante devido o intenso processo de envolvimento da sociedade, sendo 

uma possibilidade de incidência social na construção das políticas educacionais no país.  

O processo vivenciado nas duas Conferências Nacionais de Educação foi fundamental 

para direcionar a organização das conferências no Piauí. As etapas preparatórias da CONAE no 

Estado foram coordenadas por comissões organizadoras e pelo Fórum Estadual de Educação 

(FEE), vivência determinante para a incidência da sociedade civil no processo de elaboração 

do Plano Estadual de Educação (PEE), resultando na aprovação da Lei n° 6.733, de 17 de 

dezembro de 2015, com modificações significativas em relação ao texto aprovado na 

Conferência Estadual de Educação. 
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O presente artigo tem por objetivos: investigar o processo de elaboração do PEE do 

Piauí e analisar o financiamento da educação nesse Plano, apontando avanços e retrocessos em 

relação ao PNE e às deliberações da Conferência Estadual. O aporte teórico da pesquisa 

perpassa por autores como Bollmann (2010), Abicalil (2012), Arelaro (2016), Davies (2016), 

entre outros. A metodologia consistiu em análise documental, tendo como fontes: a minuta do 

Plano Estadual de Educação aprovada na Conferência Estadual de Educação, os Plano Nacional 

e Estadual de Educação e os registros das reuniões da Comissão de Sistematização do Fórum 

Estadual de Educação do Piauí. 

 

O processo de elaboração do Plano Estadual de Educação do Piauí 

 

A organização da Conferência Estadual de Educação do Piauí (CONED-PI) esteve sob 

a responsabilidade do Fórum Estadual de Educação (FEE), espaço de interlocução entre a 

sociedade civil e o Estado, criado em decorrência da deliberação da Etapa Estadual da CONAE-

2010. É atribuição FEE propor, monitorar e avaliar a execução de políticas públicas de educação 

no Estado, assim como elaborar o Plano Estadual de Educação (PEE), alinhado com as metas 

do PNE, Lei nº 13.005/2014 (CONED-PI, 2015, p. 8). 

 No período de elaboração do Plano Estadual de Educação, o Fórum Estadual era 

construído por 22 entidades, representantes de diferentes segmentos: poder público; 

trabalhadores da educação; movimentos sociais ou sindicais; universidades; comunidade 

científica; Sistema S; conselhos da educação; pais; municípios; estabelecimentos de ensino 

privado e dirigentes municipais de educação.  

A construção do Plano Estadual de Educação representou um esforço coletivo para 

traçar o diagnóstico da condição educacional do Estado e para apresentar uma minuta do 

documento que foi submetido à discussão e deliberação coletiva durante a Conferência Estadual 

de Educação, precedida de conferências ou plenárias em 224 municípios do Estado e dezenove 

conferências intermunicipais, as quais envolveram, aproximadamente, “3.000 pessoas, das 

quais foram eleitos 900 delegados para a Conferência Estadual, que ocorreu dias 01 e 02 de 

junho de 2015.” (CONED-PI, 2015, p. 5). Nessa Conferência foram aprovadas proposições para 

o Plano Estadual de Educação, visando referenciar as políticas educacionais nos dez anos 

seguintes à sua publicação em todo o Sistema de Ensino do Piauí. 

O resultado do trabalho foi apresentado pelo Fórum Estadual de Educação (FEE) à 

SEDUC como minuta de Plano Estadual de Educação-PEE, visando os tramites necessários a 

formatação em Projeto de Lei a ser encaminhamento ao Legislativo. No entanto, nesse processo, 



3 

 

houve uma descaracterização da proposta, o que resultou na reação das entidades da sociedade 

civil implicadas no processo: Comitê Estadual da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

Fórum Estadual do Movimento Interforuns da Educação Infantil do Brasil, (MIEIB), Fórum 

Piauiense da  Educação do Campo (FORPEC), Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Piauí (SINTE) 

e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação (NUPPEGE). 

A reação iniciou por meio de negociação com a Presidência da Assembleia Legislativa 

para a realização de audiência pública. O impacto da atividade levou o Poder Público a chamar 

as entidades para reuniões de negociação com gestores da SEDUC e, posteriormente, com 

chefia do gabinete do governador, parlamentares da base governista, mediada pela coordenação 

responsável pela articulação com os movimentos sociais no Estado.  

As referidas ações resultaram na recuperação de algumas proposições, que foram 

materializadas no momento da aprovação da Lei Plano Estadual de Educação n° 6.733, de 17 

de dezembro de 2015. Como resultado da ação das entidades, logo em seguida, com a eleição 

da nova coordenação do FEE, o Superintendente de Ensino da SEDUC, determinadas entidades 

foram excluídas no processo de recomposição do FEE, levando a ações para a sua reversão, que 

ocorreu, parcialmente, somente em 2016. A análise que segue pretende a compreensão e o 

registro do resultado deste processo, o que se faz necessário, uma vez que outros planos serão 

elaborados e editados, no futuro; de modo que os equívocos e as assimetrias existentes, entre o 

que é proposto pelo Poder Executivo e pela sociedade civil organizada, possam ser revistas e 

até superadas.  

 

A configuração do Plano Estadual de Educação e o financiamento da educação 

 

Inicialmente é necessário apresentar a configuração geral do Plano Estadual de 

Educação (PEE), em sua relação com o PNE (Plano Nacional de Educação) e o documento 

aprovado na Conferência Estadual de Educação do Piauí (CONEd-PI). A quantidade de metas 

e estratégias que constam dos planos, podem revelar tendências que servem para compreender 

as diferenças entre o texto da referida Conferência e o texto do PEE.  

As quantidades de artigos contidos nas leis que instituem o PNE e o PEE são as mesmas 

(14); quantidade igualmente observada no texto aprovado na Conferência. Também são iguais 

as quantidades de metas que compõem os três documentos aqui analisados. No entanto, em 

relação ao número de estratégias, são observadas diferenças significativas nas quantidades 

apresentadas. Vale destacar que o texto produzido na CONEd-PI propôs 488 estratégias, no 
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entanto essa quantidade caiu para 406 no percurso entre a CONEd-PI e a aprovação do PEE na 

Assembleia Legislativa do Piauí, indício de supressão de avanços educacionais propostos no 

texto do Plano produzido pela CONEd-PI. Apesar dessa redução, observa-se que em relação ao 

PNE, o PEE possui 152 estratégias a mais que a quantidade contida no PNE.  

Em relação à meta 20, também se observa redução semelhante, uma vez que o texto 

produzido na CONEd-PI propôs 52 estratégias, no entanto essa quantidade caiu para 34 no 

percurso entre a CONEd-PI e a aprovação do PEE na Assembleia Legislativa do Piauí. A 

redução de 21 estratégias representa vetos às propostas vindas da sociedade civil organizada. 

Da mesma forma, observa-se que em relação ao PNE, o PEE possui 19 estratégias a mais que 

a quantidade contida no PNE. Essa superioridade quantitativa de estratégias no PEE pode 

representar avanços, uma vez que o esforço propositivo dos delegados da CONEd-PI pode estar 

relacionado com o esforço coletivo de se tentar melhorar o texto do PEE em relação ao texto 

do PNE. É importante destacar ainda que a meta 20 é considerada a meta mais importante, por 

ser aquela que trata do financiamento da Educação, do qual todas as outras dependem dos 

recursos nela previstos. 

 A meta 20, conforme o texto do PNE, é clara em relação ao que está estabelecido em 

termos de investimento público em Educação para os 10 anos de vigência do PNE. O Plano 

prevê o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência do PNE, 

como meta intermediária e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. No 

texto da CONEd-PI, percebe-se que há um avanço, pois observa-se que além de garantir os 

mesmos percentuais do PIB para a educação, é proposto a ampliação dos percentuais de 

impostos vinculados à educação, subindo dos atuais 30% para 35%. Tal proposta de ampliação 

de impostos, aprovada na CONEd-PI, é extensiva a todos os municípios do Piauí, o que reforça 

ainda mais o avanço proposto na meta 20. No entanto, todo esse avanço, sofre recuo com a 

aprovação do PEE, pois, no Plano estadual aprovado, desaparece a proposta de ampliação dos 

percentuais de impostos vinculados à educação, que subiria de 30% para 35%, permanecendo 

apenas o que estava previsto na meta 20 do PNE, dito com outras palavras.  

 A maior parte das estratégias aprovadas na Conferência estão relacionadas à gestão, à 

fiscalização e transparência dos recursos da educação, a exemplo da estratégia 20.18, excluído 

do texto final do PEE, que propunha a ampliação das funções de fiscalização dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACs), a partir da seguinte redação:   

Garantir que os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
ou as Câmaras de Financiamento dos Conselhos Municipais de Educação 
assumam as funções fiscalizadoras de todas as verbas e programas referentes a 
recursos da educação, exceto as que são regidas por conselho próprio. 
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A estratégia excluída representaria um avanço no que diz respeito a fiscalização dos 

recursos da área de educação, uma vez que os recursos da educação não se limitam apenas aos 

receitas provenientes do FUNDEB. Os delegados na CONEd-PI avaliaram como necessário 

que todas as receitas da educação fossem objeto de fiscalização dos CACs, embora isto 

demande uma mudança na legislação que institui os referidos Conselhos. 

 

Considerações Finais 

 

 Após analisar o texto do PEE e o texto aprovado na CONEd-PI, pode-se concluir que 

os delegados da CONEd-PI foram bastante propositivos, pois aprovaram na Conferência 488 

estratégias contra 254 contidas no PNE. O esforço coletivo de se tentar melhorar o texto do 

PEE, em relação ao texto do PNE, no que se refere à solução para os graves problemas que 

atingem a educação no Estado, foi parcialmente barrado, levando à exclusão de 82 estratégias 

do texto aprovado na CONEd-PI, sendo que 18 da meta 20.  

Vale destacar que a proposta de ampliação de impostos, aprovada na CONEd-PI, 

extensiva a todos os municípios do Piauí, subindo dos atuais 30% para 35%, significaria um 

esforço do Estado do Piauí para aportar mais recursos para educação, contribuindo para o 

esforço nacional de ampliação do investimento público em educação pública, previstos na meta 

20,  de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do País no 5o ano de vigência do 

PNE  e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

O que se deixou de avançar, no setor educacional, com a exclusão de um número 

elevado de estratégias do texto aprovado na CONEd-PI, não é fácil de ser mensurado. A 

problematização sobre os reais motivos da exclusão das estratégias informam que isto decorreu 

da lógica gerencial estabelecida na Secretaria de Educação do Estado do Piauí e à concepção 

limitada sobre o significado da democratização da educação, minimizando o papel da 

Conferência de Educação, portanto, perdendo uma oportunidade histórica de inclusão das 

proposições da sociedade no primeiro Plano Estadual de Educação do Piauí. 
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